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Deixeu-me estar amb vosaltres

Bon any 2019 a tothom

Josep Codina

Diumenge Sagrada Família

Tinguem cura de la família

INFORMATIU

Diumenge Epifania del Senyor,
6 de gener de 2019.
Is 60,1-6 / Sl 71 / Ef 3,2-3a.5-6 /
Mt 2,2-12
Cap d’Any
Dimarts que ve, dia 1 de gener, a
més d’inicir-se un nou any, és
l’octava de Nadal i se celebra la
solemnitat de la Mare de Déu.
També és la Jornada Mundial de
la Pau, que enguany té com a
lema: “La bona política està al
servei de la pau”. L’horari de
misses serà el dels dies festius:
missa de la vigília el dilluns a les
8 del vespre i missa el dia de Cap
d’any a les 12 del matí.
Solemnitat de l’Epifania
Diumenge que ve, dia 6, se
celebrarà la solemnitat de
l’Epifania del Senyor. L’horari de
misses serà el que és habitual: a
les 12 del matí, i el dia anterior, a
les 8 del vespre.

Maria i Josep,
vinc a passar una estona a la vostra casa
de Natzaret.
Josep, ets el fuster; en el teu taller
d’artesà,
has passat moments molt durs i difícils,
però ara, hi respires tendresa, amor i
alegria;
el teu fill et contempla, t’admira i t’ajuda.
Maria, tota la casa està plena de Jesús:
embadalida, et deixes captivar pels seus
ulls,
escoltes les seves rialles i admires els seus
esforços;
el teu cor de mare batega molt fort.
Gaudeixo amb les vostres converses al
voltant de la taula,
mentre compartiu el menjar preparat per
la mare.
La vostra pregària és una conversa
d’amor amb el Pare,
i, de mica en mica, el noi va memoritzant
els salms.
Us imagino el capvespre, en família.
Els dos sou tan feliços amb Jesús!
La vostra vida esdevé admiració i
pregària.
Deixeu-me compartir els vostres
sentiments,
perquè jo també me l’estimo el vostre
Jesús.
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FULL

Col·lecta:.........................126,00
Caixetes ciris ..................... 30,00
CaixetesCàritas: ................ 10,00
Caixetes...............................5,62
Menjador.........................100,00

Parròquia Sant Joan Baptista. Poblenou

Vivim en un temps en el qual molta
informació externa ens treu la pau i la
tranquil·litat i com a conseqüència, ens exigeix
molt temps per atendre les necessitats que la
societat ens imposa.
En moltes ocasions ens falta aquest temps
per atendre els nostres "vells", la nostra parella i els
nostres amics. A vegades volem creure que si es troben bé, físicament, ja
n'hi ha prou i no cal posar més atenció. Però no és així.
La nostra presència física, l'atenció emocional per a les nostres
parelles també és molt important per a elles.
Ningú viu només amb pa i les anàlisis clíniques dins dels
paràmetres saludables.
La primera lectura ens demana tenir pietat i condescendència amb
els nostres pares, encara que es debiliten, quan siguin grans.
En l'escriptura, Pau ens crida a tenir relacions amables a dins de la
família. Ens demana posar-ho com a base de tota relació: la paciència,
l'amor i el respecte mutu.
També ens hem de perdonar els uns als altres.
L'Evangeli, com a màxim exemple, ens presenta el respecte de
Jesús amb els seus pares.
Per això, demano al Senyor que sigui gran el meu cor, per tal que
jo sigui més comprensible, amable i tolerant amb els meus pares i amb
tota la meva família.
Demano al Senyor que sempre pugui trobar temps per ésser
constantment amb elles.
EMPS
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Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira (Sir 3,3-7.14-17a)

En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor de la
mare. Qui honora el pare expia els pecats, qui honora la mare es
guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del qui honora el pare; quan
pregui, Déu se l’escoltarà. Qui honora el pare viurà molts anys, qui
honora la mare obtindrà del Senyor la recompensa.
Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l’abandonis mentre
visqui. Si s’afebleix el seu enteniment, sigues compassiu, no el
menyspreïs quan et veus en plena força. Déu no oblidarà la pietat que
tens pel pare; te la tindrà en compte per a compensar els teus pecats.

Salm responsorial [127,1-2.3.4-5]

Feliç tu, fidel del Senyor, / que vius seguint els seus camins. /
Menjaràs del fruit del teu treball, / seràs feliç i tindràs sort.
La teva esposa fruitarà com una parra / dins la intimitat de casa
teva; / veuràs els fills com plançons d’olivera / al voltant de la taula.
És així com els fidels del Senyor / seran beneïts. / Que el Senyor
et beneeixi des de Sió. / Que tota la vida puguis veure prosperar
Jerusalem.

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
(Col 3,12-21)

Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu,
sants i estimats: sentiments de compassió, de bondat, d’humilitat, de
serenor, de paciència; suporteu-vos els uns als altres, i si alguns
tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha
perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això
estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist
coroni en els vostres cors els combats que manteniu; recordeu que en
aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.
Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la
seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota
mena de doctrina; agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb
salms, himnes i càntics de l’Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula,
sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a Déu, el Pare,

una acció de gràcies.
Dones, cal que sigueu submises al marit en el Senyor. Marits,
estimeu l’esposa, no us malhumoreu amb ella. Fills, creieu en tot els
pares; això agrada al Senyor. Pares, no importuneu els vostres fills, que
no es desanimin.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 2,41-52)

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la
peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys pujaren a celebrar
les festes com era costum, i passats els dies, quan tothom se’n tornava,
el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n’adonessin.
Pensant que anava amb altres de la caravana, feren la primera jornada
de camí. Al vespre el buscaren entre els parents i coneguts i no el
trobaren. L’endemà se’n tornaren a Jerusalem a buscar-lo.
El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els mestres de la
Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven
meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus
pares quedaren sorpresos de veure’l allà, i la seva mare li digué: «Fill,
per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem
amb ànsia.» Ell els digué: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo
només podia ser a casa del meu Pare?» Ells no comprengueren aquesta
resposta.
Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva
mare conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús
creixia, avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels
homes.
Alegreu-vos-en i celebreu-ho (I)

29. Les constants novetats dels recursos tecnològics, l'atractiu dels viatges,
les innombrables ofertes per al consum, de vegades no deixen espais buits on
ressoni la veu de Déu. Tot s'omple de paraules, de gaudis epidèrmics i de
sorolls amb una velocitat sempre més gran. Aquí no hi regna l'alegria sinó la
insatisfacció de qui no sap per a què viu.
Papa Francesc

